
 

 

 
  

LASOBSOTELJE IN KOZJANSKO 

n 

NOVIČKE 

NOVICE  
Najpomembnejše novice na 

področju razvoja podeželja v 

Obsotelju in na Kozjanskem ter 

v Sloveniji.  

MREŽENJE  

Ustvarjanje mreže partnerjev, 

ki oblikujejo zgodbo LAS 

Obsotelje in Kozjansko.   

SODELOVANJE  

Iskanje možnosti 

sodelovanja in prenosov 

dobrih praks med različnimi 

LAS doma in v tujini 

VPRAŠANJA 
 Vas zanima karkoli v povezavi 

s programom razvoja 

podeležlja, delovanja LAS? 

Postavite vprašanje in 

odgovorili vam bomo.  

lobortis. 

IS007 Februar 2018 

LAS Obsotelje in Kozjansko je bila 

ustanovljena 29. septembra 2015 na 

ustanovni Skupščini LAS, s podpisom 

Pogodbe o ustanovitvi in delovanju 

pogodbenega partnerstva lokalne akcijske 

skupine Obsotelje in Kozjansko za 

programsko obdobje 2014-2020, ki jo je 

podpisalo 43 članov. Območje LAS 

zajema geografsko zaokroženo celoto 

občin Obsotelja in Kozjanskega, in sicer 

občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška 

Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. 

/ VIZIJA / TRAJNOSTNI IN CELOVIT 

RAZVOJ OBMOČJA LAS OBSOTELJE 

IN KOZJANSKO, DOSEŽEN S 

KREPITVIJO MEDSEKTORSKEGA IN 

MEDGENERACIJSKEGA 

SODELOVANJA. 

“
V
i
z
ij 

” 

Zavedamo se, da samo s sredstvi CLLD ne bomo 

mogli uresničiti vseh strateških ciljev območja, 

verjamemo pa, da lahko z javno-zasebnih 

partnerstvom, medsektorskim sodelovanjem, ob 

pomoči sredstev CLLD ter lastnih človeških in 

finančnih potencialov prispevamo k celovitemu in 

trajnostnemu razvoju lokalnega okolja. 

Pokličite nas, da vam posredujemo pristopno izjavo, 

nas obiščite na sedežu LAS (Aškerčev trg 24, 3240 

Šmarje pri Jelšah), ali na INFO TOČKI LAS (MPI 

Vrelec, Rogaška Slatina vsak petek in sreda med 

9:00-12:00). 

 

LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 

Šmarje pri Jelšah 

T: 00386 3 817 18 60 

Več: www.las-ok.si, info.lasok@gmail.com 

ZADNJI PETEK V MESECU -  

  

NOVE ZGODBE, NOVE INFORMACIJE 

 

NASLEDNJA IZDAJA ŽELITE POSTATI ČLAN LAS OBSOTELJE 

IN KOZJANSKO? 

The future is now  

LAS je vedno vesela novih članov, saj lahko 

le skupaj in z novimi idejami pripomoremo k 

celovitemu razvoju območja. Včlanite se 

lahko predstavniki vseh treh sektorjev 

(javnega, zasebnega in ekonomskega 

sektorja). Vabljeni.  

    
 

LAS Obso te l j e  i n  Kozj ansko ,  Aškerčev  t rg  24 ,  3240 Šmar j e  p r i  Je l šah  

T :  00386  3 817  18  60  

Več :  www. las -ok .s i ,  i n fo . l asok@gmai l .com 

Predsedni k :  Davi d  S tupi ca  

Uredi l i :  Sabi na  Kampuš  i n  Ani ta  Čebul ar .   

N O V E  P R I L O Ž N O S T I  O B S O T E L J E  I N  K O Z J AN S K E G A   

 

http://www.las-ok.si/


“Javni poziv lokalnim pridelovalcem in predelovalcem kmetijskih pridelkov v okviru projekta  

   “Jem drugače, jem domače!” smo zaključili 23. februarja 2018. Izbrali smo 10 ponudnikov iz   

    območja, ki bodo aktivno sodelovali v izvedbi izobraževalnih modulov.” 

V prvi polovici marca pričnemo z uvodnim srečanjem, kjer bomo načrtovane aktivnosti v okviru izobraževalnih modulov podrobneje predstavili. 

 

 
 

 

LAS Obsotelje in Kozjansko je eden od petih partnerskih LAS, ki sodeluje v projektu Jem drugače, jem domače!, odobrenem na razpisu 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. LAS bo tako v letu 2018 sodeloval pri izvajanju projekta, katerega poudarek je spodbujanje 

prehranske samooskrbe. 

 

v okviru projektnih aktivnosti je LAS Obsotelje in Kozjansko 9.2.2018 odprl Javni poziv lokalnim pridelovalcem in predelovalcem kmetijskih 

pridelkov/izdelkov, kjer je zainteresirane povabil k prijavi individualno prilagojene izobraževalne module s področij: trženje, prodaja in promocija; 

oblikovanje zgodbe in ureditev celostne grafične podobe. 

 

Izobraževalni moduli zajemajo individualno svetovanje ponudnikom, ki bo prispevalo k pripravi konkretnega akcijskega načrta za posameznega 

ponudnika. Ob tem bodo imeli ponudniki priložnost izmenjati znanja in izkušnje ter se povezati na različnih dogodkih in srečanjih, ki bodo 

organizirana na območju dveh regij oz. območju vseh petih vključenih LAS. 

 

Na našem Facebook profile spremljajte aktualno dogajanje na območju delovanja LAS Obsotelje in 

Kozjansko. Več: www.facebook.com/obsotelje.kozjansko 

  

 

 

Na naši spletni strain najdete objavo aktualnih novic, najavo dogodkov in razpisov, ki so pomembni 

za podeželjsko območje Obsotelja in Kozjanskega.  Več: www.las-ok.si 

  

  

JAVNI POZIV LOKALNIM PRIDELOVALCEM IN 

PREDELOVALCEM KMETIJSKIH PRIDELKOV / IZDELKOV 

SPREMLJAJTE NAS NA SOCIALNIH OMREŽJIH 

 

 

FA CE B O OK  

S P L E T NA  S T R A N  

AW A RE NE S S  

NOVINARSKA 

KONFERENCA  

“JEM DRUGAČE, JEM 

DOMAČE!” 
 

V Kulturnem domu v Kamnici je 23. Februarja 2018, potekala 

predstavitev projekta »Jem drugače, jem domače!«. Slovenija se 

še vedno sooča z nizko stopnjo prehranske samooskrbe in ne 

izkorišča svojih potencialov na področju potrošnje kmetijsko-

živilskih proizvodov lokalnega izvora. Takšna situacija je 

spodbudila Lokalne akcijske skupine iz dveh regij, da se povežejo 

med seboj. 

 

V projekt je vključenih pet Lokalnih akcijskih skupin, ki 

zajemajo 22 občin: TOTI LAS (nosilec operacije), LAS 

Lastovica, LAS Bogastvo podeželja, LAS Dobro za nas in 

LAS Obsotelje in Kozjansko. Sredstva za izvajanje projekta v 

času od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 bodo LAS-om dodeljena v 

okviru pristopa CLLD,  podukrep 19.3 Priprava in izvajanje 

dejavnosti sodelovanja LAS. Vrednost projekta znaša 

74.638,49 EUR z vključenim DDV. 

 

 
 

 

 

 

PREDSTVAITVE 2. JAVNEGA POZIVA EKSRP ZA IZBOR 

OPERACIJ LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO 
 

Las Obsotelje in Kozjansko je v začetku marca organiziral 5 predstavitvenih delavnic »2. javnega poziva za izbor operacij iz naslova 

podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega 

razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020 sofinancirane iz sklada EKSRP«. 

Prestavitve so potekale na petih lokacijah in sicer v vsaki ustanovitveni občini ena.  Na delavnicah smo govorili tudi o spremembah 

Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020.  

 

 

 

 


